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Ambulance og ambulancelæge blev sendt til stedet, hvor falckredderne løftede liget fra havnebassinet op på
betonplatformen ved ophalerstedet, hvor liget blev tildækket med et lagen. Ambulancelægen erklærede

klokken 10.45 personen for død. Ordenspolitiet fra Skanderborg ankom ligeledes til stedet, og de tilkaldte
straks kriminalpolitiet, idet der ikke var tvivl om, at der var sket en forbrydelse – et drab. Der var tale om en
mand på 50-60 år, hvis arme og hænder var bundet på ryggen. Han var blevet tilføjet et snit i halsen, og
ambulancelægen kunne endvidere oplyse, at han var blevet skudt. Ved en umiddelbar undersøgelse af den

afdødes beklædning med videre fandtes der intet, der kunne identificere den pågældende.
Ambulancepersonalet oplyste på stedet, at de ved deres ankomst fandt dræbte liggende på bunden af

havnebassinet med hovedet mellem nogle sten. Da der på findetidspunktet var lavvandet, lå dræbtes krop på
sandbunden uden at være dækket af vand.
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